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PUBLICADO DOM 17/06/2005 
 
 
 
 
 
PARECER Nº 156/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0132/04. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal de Defesa da Água. 
Quanto ao aspecto da constitucionalidade e legalidade, não encontramos qualquer 
óbice à tramitação do presente projeto de lei, já que tanto a Constituição Federal, 
quanto a Lei Orgânica do Município (art. 13,I), são absolutamente claras quanto à 
delimitação da competência e atuação legislativa dos Municípios que poderão dispor 
sobre todas as matéria que dispuserem sobre o de interesse local. 
Segundo leciona Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, pg.673-
14ª edição: 
“As leis locais são votadas pela Câmara de Vereadores, órgão colegiado, com 
função legislativa prescípua para todos os assuntos de peculiar interesse do 
município, e funções complementares de fiscalização e controle da conduta político-
administrativa do Prefeito, de assessoramento governamental, e de administração 
de seu serviços auxiliares”.(...) 
Discorrendo sobre a atuação da Câmara Municipal, Hely Lopes Meirelles afirma, 
ainda, que a função legislativa resume-se na votação de leis e estende-se a todos 
os assuntos da competência do Município (CF/88 art. 30), desde que a Câmara 
respeite as reservas constitucionais da União (arts.22 e 24) e as do ESTADO-
Membro (arts. 24 e 25). 
Ressalta o jurista que essa competência do Município para legislar sobre assuntos 
de “intesse local” bem como a de suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber, ou seja, em assuntos em que predomine o interesse local, ampliam 
significativamente a atuação legislativa da Câmara de Vereadores. 
Ademais, o presente Projeto determina que caberá ao Decreto regulamentador da 
lei dispor sobre a estrutura administrativa da Ouvidoria, não havendo qualquer 
afronta à Lei Orgânica do Município. 
Pelo exposto, somo pela 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/4/05 
Aurélio Miguel  
Jooji Hato 
José Américo 
Russomano 
Soninha  
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR KAMIA E DOS VEREADORES CELSO 
JATENE E GILSON BARRETO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 0132/04. 
 
)Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal de Defesa da Água. 
Em que pesem os nobres propósitos de seu autor, a propositura não reúne 
condições para prosseguimento, conforme se demonstrará a seguir. 
A criação de órgãos e cargos no âmbito do Poder Executivo e atribuição de 
competência às Secretarias Municipais sãomatérias de iniciativa legislativa privativa 
do Prefeito, nos termos dos artigos 37, § 2°, incisos I, III e IV, 69, incisos V e XVI e 
70, incisos II e XIV, todos da Lei Orgânica Paulistana, os quais conferem 
competência privativa ao Chefe do Executivo para a propositura de leis que 
disponham sobre esses temas.  
Somente o Prefeito, na qualidade de administrador da máquina pública (art. 69, II 
da LOM), é quem poderá priorizar e optar pela implementação deste ou daquele 
serviço, segundo o próprio programa de governo pelo qual foi eleito. 
Assim, o Poder Legislativo, ao dispor sobre a matéria de competência privativa do 
Prefeito, viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
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Poderes, previsto no art. 2° da Constituição Federal, 5° da Constituição do Estado e 
6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Diante das razões expostas, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e 
ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/4/05 
Celso Jatene – Presidente 
Kamia - Relator 
Carlos A. Bezerra Jr. (abstenção) 
Gilson Barreto 
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